
              

                           

 
STSJ de Catalunya de 5 d’octubre de 2011, recurs 2223/2008 
 
Residència oficial del personal en pràctiques (accés al text de la sentència) 

 
La sentència resol un recurs contenciós administratiu interposat per un funcionari contra 
una resolució de la Direcció General de la Policia, mitjançant la qual se li va desestimar la 
petició d’abonament de quantitats deixades de percebre en concepte d’indemnització per 
residència habitual, corresponent al període de temps durant el qual va realitzar la 
formació pràctica. 
 
El reclamant fonamenta la seva pretensió en base al fet que la seva primera etapa de 
formació la va realitzar a Àvila, lloc que considera com la seva residència oficial, sent 
comissionat posteriorment per la Direcció General de la Policia des del centre de formació 
situat en aquella ciutat, a altres localitats. Les quantitats reclamades en concepte 
d’indemnització les demana en base a les despeses que va haver de suportar per 
allotjament i manutenció pels esmentats trasllats. 
 
En el present supòsit, el demandant interessa una retribució pròpia del personal 
funcionari, però meritada durant un període de temps durant el qual no era funcionari. 
 
El TSJ conclou que els funcionaris en pràctiques no tenen una residència oficial 
prèvia diferent d’aquella a la qual són destinats en ordre a efectuar les 
pràctiques i la superació de les quals és necessària per adquirir la condició de 
personal funcionari de carrera. En aquest sentit, es fa esment a la STS de 7 d’abril de 
2006, que distingeix entre retribucions i indemnitzacions, tenint dret el reclamant, en 
aquest cas l’alumne en pràctiques que va seguir la fase formativa, a les retribucions que 
procedeixi, però no a les indemnitzacions sol·licitades, en la mesura en que encara no 
tenia la condició de funcionari públic i per això, no disposava de residència oficial. 
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